
UCHWAŁA NR XLV/465/14
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska 

kierownicze, zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, 645 i 1318), art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) art.42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 października 2009r. w sprawie zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, zwalniania ich od obowiązku realizacji 
tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania 
do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym oraz zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego (Dz.Urz.Woj.Dolno. Nr 216 poz. 4137 i 4163, z 2012 poz. 
3350 oraz z 2013 r. poz. 4383) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, 
zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć niektórych nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu 
zaocznym i w kształceniu na odległość oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  nauczycielom szkół kształcących w systemie zaocznym i nauczycielom kształcenia na odległość 
zatrudnionym w pełnym wymiarze 684 godzin rocznie,”,

b) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:
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„3.  Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli kształcenia na odległość 
zalicza się:

1) godziny konsultacji indywidualnych, licząc 3 słuchaczy na 1 godzinę,

2) godziny konsultacji zbiorowych, zajęć odbytych w formie telekonferencji lub wideokonferencji,

3) godziny przeznaczone na opracowanie i zamieszczenie na platformie edukacyjnej nowych 
materiałów dydaktycznych (narzędzi elektronicznych niezbędnych dla poszczególnych zajęć) licząc 
1 godzinę na opracowanie materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej jako 1 godzinę zajęć 
określonych w ramowym planie nauczania,

4) godziny przeprowadzania, sprawdzania i oceniania zaliczeń w formie pisemnej i ustnej, przy czym 
przeprowadzanie tych czynności dla 3 słuchaczy jest równoważne przeprowadzeniu 1 godziny zajęć.

4. Każdą godzinę zajęć wymienionych w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 i ust. 3 pkt 1,2 i 4, faktycznie zrealizowanych 
w niedziele i święta - liczy się za 2 godziny zajęć.

5. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, przez godzinę ćwiczeń 
i konsultacji należy rozumieć jednostkę wynoszącą 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych - 
odpowiednio 55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć - 60 minut.”,

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6.  Rozliczenie godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin 
zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym i kształceniu na odległość następuje w każdym semestrze. 
Za podstawę rozliczenia przyjmuje się, według zapisów w dzienniku lekcyjnym lub w dzienniku zajęć 
odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady:
J. Szynalski
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